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ABSTRACT: 

This research paper argues on the writings of Sheikh Anwar Shah Kashmiri 
about the Studies of Hadith and Arabic Literature. Sheikh Anwar Shah 

Kashmiri is one of the renowned Islamic Scholars of late nineteenth and 
early twentieth centuries India. He has authored a few significant 
numbers of valuable books in Arabic and Persian. Sheikh Anwar Shah 
would have remained an obscure writer had it not been for the 
publication of the collection of his lectures on the traditions of the Prophet 
Muhammad compiled by al- Bukhari, He was respected by students for his 
vast knowledge of the subjects taught in Darul Uloom Deoband, 
particularly his deep understanding of various branches of what is 
described as ‘Ilm al- Hadith, and for his open-mindedness and relatively 
liberal approach on various religious issues. In addition he has composed 
a variety of poetry including the panegyric poetry in the praise of Prophet 

Muhammad and has dedicated his commiseration towards his Shaikhs of 
allegiance order by his poetic lamentation. 
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 کشمَتی ، کتب ،دارالعلوـ   ، هانور، شا :الكلمات اؼبفتاحية
 :اؼبلخص

 تحيث أقبب م والثقافة واغبضارةللعليف األخذ بعُت اإلعتبار  ةعريق من اؼبعروؼ أف اؽبند دولة خصبة
تناوؿ تعريفاً عن تس فهي أدناه ةاؼبقال هذأما بالنسبة ؽباألدباء والشعراء. و  العلماء من جهابذة ىائبلعدداً 
ـ اغبديث النبوي عباقرةالأحد  الشيخ ؿبمد أنور يف اؽبند، واؼبدعو األدب العريب و  اؼبسلمُت يف ؾباؿ علو

يعترب عبلمة فكرية وحركية بارزة بالنسبة  لو عدة مؤلفات. ىندي ميكاتب إسبلوىو  شاه الكشمَتي، 
لتدريس اغبديث النبوي واألدب العريب عن طريقتو الفريدة اؼببتكرة، فهو صاحب مؤلفات ىامة تؤسس 
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بلمي من منطلق معريف إسبلمي حفاظاً على مذىب اغبنفية ومن إنتاج شعر عريب يف مديح للفكر اإلس 
النيب ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم ويف رثاء شيوخو يف الطريقة، وىو يربط بُت الفكر والواقع عرب العديد 

ي من مؤلفاتو. الشيخ أنور شاه ال يستكمل اغبديث عن خصائصو إذا أغفل منها جانب األدب، الذ
يبكن القوؿ بأنو مفتاح شخصيتو، فهو أديب يف مشاعره، وأديب يف تفكَته، وأديب يف فلسفتو، 

اغبديث النبوي وتدريسو  وأديب يف طريقة تناولو لكل ما ينشئ. ىذا إىل كونو شديد الًتكيز على أنبية
وف أنو يعترب ؤ لشيف ـباطبة القراء واؼبستمعُت، حىت لتشعر النفوس وتطالع بأفكاره يف ىذه ا ودراستو

الكلمة اعبميلة والعبارة البليغة والصورة اؼبوحية ىي الوسائل اؼبفضلة اليت عن طريقها يتوصل الداعية 
 اإلسبلمي إىل التأثَت اؼبنشود يف العقوؿ والقلوب.

بقرية "ُودواف" يف وادي )لوالب( بوالية كشمَت يف عاـ  إرستقراطيةولد أنور شاه يف أسرة علمية دينية 
ـ(، ونشأ على حب االطبلع والعكوؼ على العلم والدراسة، 2255 – 2783ىػ/2531 -2121)

ـ واؼبعارؼ فكانت تلوح  فكاف منذ نعومة أظفاره ومن مستهل طفولتو على دأب نادر يف إكتساب العلو
غزايل "على جبينو عبلئم الرشد وتتجلى فيو بوارؽ الذكاء حىت تفرس بعض ذوى البصَتة أنو سيكوف 

 . 2"ه ورازي دىرهعصر 
مل يكن الشيخ ؿبمد أنور شاه الكشمَتي يهتم بالعمل التأليفي اىتمامًا كبَتاً، فكانت علومو ومعارفو 
اليت وصلت إلينا إمبا قاـ بتدوينها بعض تبلمذتو يف صورة أماٍؿ، صبعوىا خبلؿ تدريسو لكتب اغبديث. 

ؼبن بعده ؾبموعة من رسائلو اؼبتعددة يف  وباإلضافة إىل ىذه األمايل اؼبدونو ترؾ الشيخ أنور شاه
موضوعات العقيدة والفقو واغبديث. وكاف ىباطب يف ىذه الرسائل العلماء الكبار ذوي الفضل 
واؼبستوى العايل يف العلوـ واؼبعارؼ، ومل يكن ىباطب عامة الناس، ولذلك مل يؤلف شيئًا يف اللغة 

شبو أحيانا اؼبتوف القديبة؛ فيكتفي أحيانا بإشارات إىل األردية، فلذلك سبتاز كتاباتو بإهباز شديد، ت
 مباحث مطولة دوف أف يفصلها، أو يأيت بأمثلة كثَتة على ما يدليو من اؼبباحث.

واألخص بالذكر  مساعيو اؼببذولة يف العلم واؼبعرفةاؼبقالة إحاطًة بذكر  اًفستعالتالية  السطوريف ىذه 
يف  أنورشاه بتأليفها يف حُت آلخر يف طيلة حياتو العلمية والفكريةلكتاباتو ومؤلفاتو اليت قاـ الشيخ 

 اؼبواضيع اؼبختلفة اختارىا اؼبؤلف حسب بيئة اؽبند العلمية واإلجتماعية اإلسبلمية آنذاؾ.
 مؤلفاتو المطبوعة -1

 فیض الباري على صحیح البخاري -2

ديد الكثَت من العلم الذي ال شرح حافل يف أربعة ؾبلدات كبار، وىو من أماليو يف الدرس، وفيو اعب
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شاه الكشمَتي قد اعتٌت بو "صحيح  الشيخ ؿبمد أنور فإفيف شروح البخاري للسابقُت،  يًتأه 
البخاري" درساً وإمبلءً وخوضًا وإمعانًا ما مل يعنت دبا عداه، فطالع "صحيح البخاري" قبل الشروع يف 

ث وفحص وربقيق، وطالع من شروحو: من أولو إىل آخره مطالعة حب –ثبلث عشرة مرة  –تدريسو 
"فتح الباري" للعبلمة بن حجر العسقبلين، و"عمدة القاري" و"إرشاد الساري" وغَتىا كبو ثبلثُت 
شرحًا من الشروح اؼبطبوعة واؼبخطوطة يف أرجاء اؽبند واغبجاز، وكاف "الفتح" و"العمدة" كأهنما صفحة 

رين مرة دراسة إمعاف وتدقيق، مث أملى ىذا الكتاب لتدريسو ما يربو على عش اً ، مث وفقأيديوبُت 
1العظيم.

 

-2727ىػ/ 2573 – 2521) أرشد تبلمذتو الشيخ بدر عامل اؼبَتهتيأحد وقد هنض جبمعو وتدوينو 
وقبل صنيعو، وقد عّلق عليو يف مواطن كثَتة تعليقات نافعة للغاية، زادت يف بياف قدر الشيخ  ـ(2213

بنفقة "اجمللس العلمي" داهبيل يف اؽبند، ـ 2257/ىػ2538وقد طبع دبصر سنة أنور شاه وظبّو إمامتو، 
مث نفدت نسخو من سنُت. وقاـ بنشره أيضًا إدارة "صبعية علماء الًتنسفاؿ" يف جوىانسبَتغ جبنوب 
إفريقيا ربت إشراؼ "اجمللس العلمي"، مطبوع بغاية اإلتقاف يف قطع "نصب الرأية" على نفس الورؽ 

 اعبديد.
 صائصو:خ -3

 األوىل: إشباع اؼبوضوع من سائر اؼبظاف البعيدة، والتقاط غرر النقوؿ يف الباب.
بأصوؿ دقيقة ىي من  حالثانية: استيعاب أدلة اؼبذاىب األربعة وأقواؿ العلماء، وترجيح ما ىو اؼبرج

 خصائص اؼبؤلف بغاية النصفة.
االكتفاء بتلخيص كبلـ الشارحُت يف الثالثة: العناية بذكر ما مل يذكره شراح "صحيح البخاري" و 

 عليو يف مواضع. واغبواشيمواضع، 
الرابعة: اشتمالو على نفائس ربقيقات من مشكبلت العلوـ وأحباث دقيقة من الببلغة والعربية وأصوؿ 

 الفقو وعلم التوحيد وغَتىا.
ة قدرىم بنزاىة اػبامسة: اشتمالو على النقد العلمي والتنبيو على زالت الشارحُت مع رعاية جبلل

 اللساف.
 العرف الشذي على "جامع الترمذي". -1

من أماليو أيضًا اليت ألقاىا يف درس "جامع الًتمذي" إذا كاف شيخ اغبديث بدار العلوـ بديوبند. قاـ 
الشيخ بالعناية ببياف أدلة اغبنفية يف اؼبسائل اؼبختلف فيها، وكشف اغباؿ عن أدلة اؼبذاىب األخرى 
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ؼ، وفيها فوائد ىي من خصائص ىذا الكتاب، طبع مرة بديوبند، وقد أصبح نادراً، باستيعاب وإنصا 
ـ "اجمللس العلمي" بنشره ثانياً، باذالً  يف ربسُت ؿبياه بكل ما يفتقر إليو، ويزيد عليو فوائد  مساعيووقا

 .أنور شاه الكشمَتيمن مذكرات 
ة، وصبيع مدرسي اغبديث عظيم على رقاب علماء اؼبلة باؽبند كاف إحسافؽبذا الكتاب 

قاطبة، وال سيما مدرسي "اعبامع الًتمذي"، فإف ىذا الكتاب النبيل فتح عليهم األبواب اؼبنغلقة، 
وأرشدىم إىل طرؽ التنقيب والتحقيق، ونبههم على ـبارج اغبل والتقصي عن اؼبشكبلت واؼبعضبلت، 

  5.يهتدوففمن حباره يغًتفوف، ومن أنواره يسًتشدوف، وبنجومو يستدلوف و 
 أنوار المحمود في شرح سنن أبي داؤد: -2

 أماليو على سنن أيب داؤد، طبع منو جزء واحد، والباقي مل يطبع.
 أمالیو على "صحیح مسلم". -3

 أماليو على "صحيح مسلم" صبعها تلميذه العبلمة الفاضل الشيخ مناظر أحسن الكيبلين
 ومل تطبع. ـ(2721-2231)

 حاشیة على "سنن اب ماجو". -4

صاحب  ـ(2284ىػ/2524)ت  انت عند تلميذه الشيخ ؿبمد إدريس الكاندىلويوك
 "التعليق الصبيح" مث ضاعت.

 مشكالت القرآن: -5

ىو تفسَت لآليات اؼبشكلة من القرآف، صبعها "اجمللس العلمي" من برنامج الشيخ ؿبمد أنور 
و أعياف األمة احملمودية، شاه الكشمَتي، وىو وبتوي على نكات ودقائق وعلوـ وحقائق، وزبدة فبا قال

وما ظبعت بو قروبة الشيخ من مضنوناتو العالية، وقد خرّج كثَتًا من حواالتو مدير "اجمللس العلمي" 
ـ تيسر الطبعات مع  الشيخ السيد أضبد رضا البجنوري، وبقي قدر كثَت من اغبواالت لضيق الوقت وعد

 مقدمة تفسَتية يف كبو تسعُت صفحة.
إف مشكبلت القرآف تربوا على مشكبلت اغبديث بيد أف  أنور شاهوكاف يقوؿ الشيخ 

مل زبدـ القرآف مثل خدمة اغبديث وكاف االعتناء بو أىم منو باغبديث  اإلسبلميةاألسف على أف األمة 
وقد مّر قولو من أنو ليس يف ذخَتة التفاسَت اؼبطبوعة تفسَت للقرآف يوازي يف الرتبة فتح الباري لصحيح 

.اويًا ؼبزاياه وصادعًا بغوامضوالبخاري ح
1
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فإنو كاف ىبوض يف غمار اؼبسائل العويصة ما ال  أنور شاه الكشمَتيومن عادة الشيخ  
. النوع متعددة وبصى عددًا غَت أنو يبكن ضبط مهماهتا اليت كاف يضبطها يف تذكرتو وبراؾبو يف أنواع

والنوع الثالث ما   ،تعلق باألخبار واآلثار اؼبعضلةوالنوع الثاين ما ي ،األوؿ ما كاف يتعلق باآليات اؼبشكلة
والرابع ما يفيد اغبنفية يف مسائلهم أو كاف حجة ؽبم فكاف ذلك دأبو  ،كاف من باب اغبقائق واألسرار

من شرخ شبابو وريعاف عهده دبطالعة كتب القوـ حىت اجتمعت لديو ذخائر من نفائس اعبوىر يف 
ـ وبدائع ا العزيز وكاف يقوؿ  بالكتابؼبسائل، مث إنو اشتدت عنايتو يف أواخر عمره تذكرتو من أنواع العلو

والقرآف اجمليد أحق حبل اؼبشكبلت من اغبديث وإف مشكبلت اغبديث ال تبلغ مشكبلت القرآف 
فالعناية هبا أحرى أف تكوف أشّد وأقوى فكاف كلما سنح لو شيء حبل مشكل من آى القرآف أو وقف 

ـ فك اف يقيده بقلمو أو تفسَته لطيب آلية من آيات التنزيل أو إبداء نكتة دقيقة أو عليو يف كتب القو
تنبو على سّر غامض جادت بو قروبة الثرثارة أو اطلع بو يف كتب أعبلـ األمة أو ألقى نقبًل من غرر 

1النقوؿ فكل ذلك كاف يضبطو.
 

 فصل الخطاب في مسألة أم الكتاب:ـ  7

من األدلة على مسألة الفاربة خلف اإلماـ بغاية اإلنصاؼ، ىو رسالة حاوية ؼبا يف الباب 
، ويف ىذا اؼبوضوع رسالة أنور شاهأيضًا لو، وربتوي على فوائد كثَتة، كما ىو دأب مؤلفات الشيخ 

"خاسبة اػبطاب يف فاربة الكتاب" أصبحت نادرة جداً، مطبوعة  وىي أخرى للشيخ بالفارسية
فحات، أولو: "اللهم لك اغبمد ضبدًا دائمًا مع خلودؾ ولك ص 201جزء متوسط مت يف  1بديوبند.

اغبمد ضبداً ال منتهى لو دوف علمك، ولك اغبمد ضبدًا ال يريد قائلو إال رضاؾ، واغبمد ضبدًا مليًا عند  
.كل طرفة عُت وتنفس"

7
 

ن ب دمث قاؿ: أما بعد: فهذه أطراؼ وصبل من الكبلـ يف حديث الفاربة خلف اإلماـ من طريق ؿبم
إسحاؽ وبياف ما فيو من مبلحظ السياؽ كشفا عن معناه ومبناه، ورشفًا عن معناه ومغزاه، مل أتفرغ 

على ما يكفيو، نعم، مداخل حبث ىي شعوؼ  يّ كنت أرتضيو، وال إلقاء على النج يضاًحااإليضاحها 
كبلـ شأٌو واسع، عماؿ فكرة، والشأو يف االعتبارات اآلتية يف الإال تغٍت عن مزاولة رّيضة، و  ىوذكر 

 واؼبسافة من علوـ العربية سفر شاسع، واؼبوضوع خَت كلو.
أف كبصل على غرض الشارح أواًل، والشأف يف الغرض، مث مل لبرج عن أقواؿ أصحابنا  ينعم، إف غرض

وإف نزلنا من بعضهم إىل بعض، وال ينبغي لعاقل أف يفسد دينو بدنياه، وهبعل عاجتلو على عقباه، وما 
ونعم الوكيل. ولُتسّم بػػػ "نُزؿ الرقاؽ يف حديث ؿبمد ابن إسحاؽ" أو بػػػػ :  إال باهلل، وىو حسيب توفيقي

 فصل اػبطاب يف مسألة أـ الكتاب.
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 وقال في خاتمتو: 
 ما كتبت ىذه السطور لقصد الرد على الشافعية، وإمبا كتبتها ليعلم وجو اغبنفية يف اختبار ٍت"فاعلم أن

نصتُت ال اؼبنازعُت، فإف كنت فبن يستطيع القياـ بالفرؽ بُت ىذين اؼبقامُت: فراعو الًتؾ، فكنت من اؼب
 وصلٍت خلفي، وأجزين، ولو بفاربة الكتاب، فإنو ال صبلة ؼبن مل يقرأ هبا، وحيا اهلل اؼبعارؼ:

 اف جٌت ويابسػػقات روباوط مساحب من جزا لرفاؽ على الثرى
 اؿ تلك غبابسػػػى أمثوإين عل ا صحيب فجددت عهدىمػػػوقفت هب

عفا  –واهلل اؼبوفق للصواب، وإليو اؼبرجع واؼبآب، وأنا العاجز األحقر ؿبمد أنور الكشمَتي 
ـ  –اهلل عنو  ـ الديوبندية كتبتها عا من اؽبجرة النبوية، على صاحبها ألف 2557خادـ الطلبة بدار العلو

م اؼبوىل ونعم النصَت، كاف لنا اهلل ونعم صبلة وربية، من أواخر رجب، وحسبنا اهلل ونعم الوكيل، ونع
.صَت، نعم وليا ولنعم النصَت، ساتر عورات ذويها ولو قد فرطت، جابر كل كسَتاؼب

8
 

 

 خاتمة الكتاب في فاتحة الكتاب )بالفارسیة(ـ  8

ـ أو يومُت يف شرخ شبابو وابتداء عهده بالتدريس  جزء لطيف بالفارسية يف اؼبوضوع السالف، ألفو يف يو
موالنا الشيخ ؿبمود يف الطريقة شيخو ليف دار العلوـ بديوبند، من غَت مراجعة كتاب، وعليو تقريظ 

، أثٌت عليو وعلى دقة نظره وعلى إجادتو. ـ(2210-2732ىػ/2552-2117) حسن الديوبندي
 قاؿ يف ختامو:

 مث أبصرت حاذقًا ال سبار وإذا كنت يف اؼبدارؾ غّرا
9ارػاس رأوه باألبصػألن مػلبلؿ فسػػػر اؽبػم تػوإذا ل

 

 نیل الفرقدین في مسألة رفع الیدین:ـ  9

، وبياف أف وىو جزء حافل يف أدلة اغبنفية، يف ترؾ رفع اليدين ووجو أولويتو بقوؿ عدؿ وبياف في
اإلختبلؼ بُت األئمة يف األفضلية فقط ال يف السنية واغبرمة، ونقل ذلك عن علماء اؼبذاىب األربعة 

ؾباؿ للمشاغب واجملادؿ، ورجع مسلك اغبنفية رواية وتعامبًل وتعاىدًا يف صباىَت الصحابة  حىت مل يبق
.رضي اهلل عنهم حبيث أصبح مرصوصًا ال يتزعزع بعواصف الطعوف واعًتاضات اػبصوـ

20
 

 صفحة بقطع متوسط، افتتح بقولو: 243كمل يف 
مل يكن لو ويل من الذؿ وكربه وتكبَتا. مث لك و اؼب"اغبمد هلل الذي مل يتخذ ولدًا ومل يكن لو شريك يف 

قاؿ: أما بعد، فهذه نبذة عن مسألة رفع اليدين قبل الركوع وبُت السجدتُت وبعد الركعتُت وما يدور من 
النظر واؼبعٌت فيها يف  البُت، ظبيتها: "نيل الفرقدين يف مسألة رفع اليدين"، ما قصدت هبا إطباؿ أحد 
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نُت، وإمبا أردت هبا أف بيد كل واحد من الفريقُت وجهًا من الوجهُت، ونبا الطرفُت وال يستطيعو ذو عي 
على اغبق من اعبانبُت، وليس االختبلؼ اختبلؼ النقيضُت بل اختبلؼ تنوع يف العبادة من الوجهتُت. 
وكل سنة ثابتة عن رسوؿ الثقلُت تواتر العمل هبما من عهد الصحابة والتابعُت وأتباعهم عل كبل 

االختبلؼ يف األفضل من األمرين، ولو مل يكن للمرء ضيق صدر لوسع اعبنبُت،  ي، وإمبا بقالنحرين
وقد بُت الصبح لذي عينُت، وإذا تقاعس أحد وتفارط آخر حل البُت يف البُت، ومن سلك طريق 
اعبدؿ رجع خبفي حنُت، وقد أتعب الناس موانعهم الداخلية فصرفهم ذلك عن تعديل الكفتُت، ىذا 

 باؽبُت اللُت، يسنن مع اإلنصاؼ شرفًا أو شرفُت، وهباري معو طلقًا أو طلقُت واهلل اؼبوفق وبو ومن يل
نستعُت. مث إين أكثرت من اإلحالة على كتب اغبديث وإف مل أنقل من لفظها إال من بعضها، وذلك 

فلَتاجع وإال  ربسن يف اغبديث إلكثار اؼبخارج، وإف أحوج الناظر إىل مراجعة من خارج، فإف شاء أحد
فبل ينازع، ومل أكثر من نقل كبلمهم يف الرجاؿ وما فيو من كثرة القيل والقاؿ، ألنو ليس عندي كبَت 
ميزاف يف االعتداؿ، وبعضهم يسكت عند الوفاؽ وهبرح عند اػببلؼ، وإذا دعيت نزاؿ، وىذا صنيع ال 

ادة معرفة عينهم، فيستطيع الناظر يشفي وال يكفي، وإمبا ىو سبيل اعبداؿ، نعم اعتنيت بتعيينهم وإف
من اؼبراجعة واؼبطالعة، ويتمكن من زبمَت رأيو ال باؼبسارعة، وحسيب اهلل ونعم الوكيل، وكاف ذلك سنة 

من اؼبائة الرابعة عشر حُت إقاميت دبدرسة تعليم الدين بداهبيل يف كبو من شهر، ألفتها من  ىػ2530
22ور اىػ".قطعات كانت اجتعمت عندي واهلل ويل األم

 

 :وقاؿ يف ختامو

"ال ىبفى أف ىذا البحث يف ىذا الشأف وبوج إىل طوؿ فبارسة وكثرة مراجعة إىل األصوؿ واؼبتتابعات 
والشواىد واالعتبار والتطريق، وإذا كاف بُت السياقُت اشًتاؾ ومغايرة أيضًا فيحوج إىل أنو حديث واحد 

واحدًا فهل يأيت ىناؾ ترجيح أو توفيق؟ أو ىو زائد  أو حديثاف، ومعرفتو من أصعب اؼبراحل، وإذا كاف
خر؟ مث ينشعب كل حبث إىل ما ال يكاد ينفصل، ويف كل ذلك وناقص؟ أو ذكر كل ما مل يذكره اآل

للناظر حدس ووجداف، مث اختبلؼ مناسبات الطبائع والقرائح فوؽ ذلك كلو، مث من اؼبعلوـ أف ال 
ا يف اؼبركبات، فضرب زيد عمراً، وضرب عمرًا زيد، وزيد ضرب ترادؼ يف اؼبفردات عند احملققُت، وكذ

: زيد قائم، وقائم زيد، وزيد القائم، والقائم زيد، لكعمراً، كلها تراكيب متغايرة يف اؼبعاين الثواين، وكذ
فبل يبكن الرواية باؼبعٌت حبيث ال يغاير أصبًل، وقد شاعت، فهذا أيضاً مرحلة، وقد ذكره يف "الفتح" من 

ب جوامع الكلم من كتاب االعتصاـ، فهذا وكبو ىذا وفوؽ ىذا يكوف ساكبًا وبارحاً، فبلبد للناظر با
ـ وإليضاـ، مث كاف الغرض إبراز شيء فبا يف اؼبقاـ، وحبثًا ربليليًا عما تصور من  أف يعمل فيو رأيو إليبل

ـ ال توجيو رد إىل األعبلـ أو الًتكيب يف اإلفهاـ، وإنو ليس ىم اؼبدعُت وكبن اؼبدعى عليهم يف كل ماير  ا
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م رهبا أخذتٍت كلمة أروبية يف أثناء الكبلـ والناظر ؼبا عنده قدامو ووراء مناسبتو عَ نقص أو إبراـ، نِ  
 أيو فليعذره وليعذر يّف وال هبربه وال هبربين:ر السابقة ال تًتكو و 

 ولو ما على ما أحداث الدىر أو نرا  راػػة وهتجػػا ساعػي غضػخليل
 راػػػػرّة نيػػػاجملػػػا كػابػػو كتػػػويتل  ت رسوؿ اهلل إذ جاء باؽبدىأتي

 دراػػػػػوه إف يكػػػي صفػػبوادر ربم م إذا مل يكن لوػوال خَت يف حل
 رأ صدراػػػا أورد األمػػػم إذا مػػحلي  وال خَت يف جهل إذا مل يكن لو

 ف يتذكرازوف أػػة احملػػاجػػومن ح  رى هتّيج للفىتػػػتذكرت والذك
21واغبمد هلل رب العاؼبُت والعاقبة للمتقُت والصبلة والسبلـ على رسولو ؿبمد وآلو وصحبو أصبعُت".

 

 بسط الیدین لنیل الفرقدین:ـ  01

فبا   العلمي بداهبيل تعليقات لو على "نيل الفرقدين"، تبلغ إىل نصف الكتاب فصاعداً، صبعها اجمللس
 الفرقدين" وىي زيادات مهمة جداً.كتبو الشيخ بقلمو على ىوامش "نيل 

صفحة، افتتحو بقولو: عدد خلقو وزينة عرشو ورضا نفسو ومداد كلماتو،  14يف  تجاء ةلطيف رحلة
ـ على رسولو ونبيو ؿبمد وعلى آلو وصحبو وأتباعهم وتبعهم الذين ىم إسناد الدين ومن  والصبلة والسبل

لفرقدين يف مسألة رفع اليدين" جلعت على عاديت فإنو ؼبا طبعت رسالة "نيل ا ،رواتو وىداتو وبعد
أحدؽ إحداقي يف أوراقها وأقلب أجفاين يف أغصاهنا وأقيد ما يسنح من شيء بعد شيء، أو يدور 
بالباؿ ما بُت الغنيمة والفيئي، حىت حصلت عدة أوراؽ العنق وتقريب وإرقاؿ، فوقع العـز على إشاعتها 

، كاآلثار يف وطآت القدـ، واهلل اؼبوفق، وظبيتها: "بسط اليدين أيضا وإذاعتها خشية أف تلحق بالعدـ
. ومعلوـ أف شأف التوفيق والتطبيق بُت الروايات ـ2251ىػ/2532لنيل الفرقدين"، وذلك سنة 

ـ  ـ الراوي، ويوفق من جانب الراوي بُت روايتو ورواية غَته حبيث يبقى ؼب وفقاً اؼبتعارضات، ليس أف يقو قا
يقل ويندر، بل ال يكوف يف لفظ راو  اً ارتو ؿبفوظا، ويتفق مع رواية غَته، فإف ىذا أمر ومبٌت عب ةمزعوم

نظر إىل لفظ غَته، وال عنده علم بو، ويبٍت كل على ما عنده من العلم غَت مراع إىل ما عند اآلخر،  
ك يف فيجهد اؼبتأخر وهبتهد أف يوفق بُت اؼبتعارضات حبيث تعود كبلـ ناقل واحد، وال يبكنو ذل

األكثر، وال يبكن أف ترجع خواص تركيب عبارة مع خواص تركيب آخر أمرًا واحدًا ال فرؽ بينهما، بل 
إمبا شأف اؼبوفق كاؼبؤرخ، يلتقط اإلثباتات من ؾبموع النقوؿ، ويوفق بينها من عنده ويرتب برأيو، فيأخذ 

21ا كانت،اإلثباتات كلها وهبعلها سلسلة، وتبقى خصوصيات العبارات متغايرة كم
 وفبا كنت قلتو.  

 اػػػي وسلمػن حػػػع حيػدمػػبت بػأج  ا كاف أبكماػد ربع طاؼبػػأمن عه
 على غصص األزماف نادى وأبرما  د زورةػػراه زورة بعػػػد تػػووج
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 اػػػاد أف يتكلمػػى كػػر حتػن الثغػع  وقفت وجو الصبح يفًت ضاحكا 
 اػػػػر تنسمػػروح وبشن ػػفس عػػتن اشَت مبسمػح أو تبػػتباشَت صب

 اػػػػاف ووجد تكلمػػػديث أشجػػػورب  ةػن حديث قديبػػم إال مػػػا ثػوم
 اػػن أف يتبسمػػع العيػػػو دمػػػوأسقي  وػػػا أبثػػػواء كاد فبػػع قػػػورب

 رماػػر تصػػػق إال ريب دىػػم ألػول فقدت بو قليب وصربي وحيليت
 د ما كاف نبهماػات الوجػػبومن غل ومن عربات العُت ما ال أسيغو

 دىر ما قد هتجماػػات الػػػومن فجع در ما ال أبثوػػات الصػػومن نفث
 ة أف يتحطماػدي من خشيػػى كبػعل  اف الرفاؽ وأنثٍتػػر أزمػػػفأنك

 ر حىت تقدماػدىػاري الػػار هبػوص  انوػي أو كففت عنػػتكففت دمع
 اػػػػػا أو ترضبػػئا دعػػي شيػػهباملن  يب رجوتوػل مث داع أو ؾبػفه

 اف أكـر أرضباػػي نفسو ما كػػرض  رىمػػد الشاكرين وشكػوهلل ضب
 .24أنا األضبر األواه ؿبمد أنور شاه الكشمَتي عفا اهلل عنو

"وىذه االحتماالت كالتقارير اؼبمكنة االجتماع، فهذا ليست مذىبا لو وإف ذكرت يف كتب اؼبذىب، أو 
، وىكذا األمر يف حكم ترؾ القراءة خلف اإلماـ، ىي احتماالت عقلية وإف اختار احتمااًل منها متأخر

اختار الشيخ ابن اؽبماـ الكراىة فبل يقاؿ إنو مذىب، وكذا األمر يف ترؾ رفع اليدين وإخفاء آمُت، 
وحكم اؼبتأخرين ال يقاؿ إنو مذىب، وكذا مذىب الشافعي يف القراءة من اعبانب اآلخر، ومثل ىذا قد 

21غاية".للاجملتهدين بالنسبة إىل الشارع، ويف اؼبقلدين بالنسبة إىل إمامهم فاعلمو، فإنو مهم  يقع يف
 

 كشف الستر عن صالة الوتر:ـ  00

رسالة بديعة أيضا لو، يف حقيقة صبلة الوتر، ومذاىب األئمة وأدلتها والكشف عن مغزاىا، وبياف منشأ 
ها مسائل نفسية وأحباث رائقة يف شىت اؼبسائل، ذكرىا ما وقع من االختبلؼ يف أعياف األمة فيها، وفي

الشيخ أنور شاه استطراّدا. أيضاً ؿبشى بالطبع اعبديد، زاد الشيخ بنفسو على الكتاب من الكتاب من 
 فوائد سامية تبلغ إىل ثلث الكتاب فصاعداً، طبعو "اجمللس العلمي" بداهبيل مع ىذه اغباشية.

 صفحة، مفتحة: 27كمل يف كبو جزء مفرد يف مسألة الوتر، است
إىل أف قاؿ  –"اغبمد هلل الواحد األحد الوتر الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن لو كفوًا أحد 

: وبعد فهذه رسالة يف الكشف عن مسألة الوتر وما فيها من اإلشتباه العظيم ألىل العمل والذكر،  -
 مع اػبّلص الرفاؽ، من شظف قبد إىل ريف العراؽ:  ظبيتها كشف السًت عن صبلة الوتر" سايرت هبا

 وسػالت بطػػاح عنػدىا باؼبسائل  أخذنػا بأطػػراؼ األحػاديث بينػنا
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 ولكنػػػو من عهػػػدنا باؼبنػػػػازؿ  وقفت هبا صحبػي وما مث موقف 
 وىات حديثا ما حديث الرواحل  فدع عنك هنبا صيح يف حجراتو 

 ىداؾ وأىدى من حدث اؼبسائل  لذيفإف شئت فادع اػبَت واػبَت ل
 ذبدد عهػػػدًا بالديػػػػػار اؼبوائل  ومػا ىػي إال عبػرة ثػم عبػػػػرة

 سبثػػػػل شيئا من حديث األماثل  ومػا ىػي إال ذكػػرة ثػػم فكػػػرة
 وقاؿ:

 لقاءؾ إال بالدموع السػػػػػػوائل وىل من كسيػر البػػػاؿ آذاه دىػره 
 بواد وناد فاصطنعػػػػػو وسػائل مػرافػػػػػق وىل ثػػػم داع أو ؾبيب

 يدار حديث من شجػوف األوائل نعم عندما قد ىبت العيس واسًتت
 21إلرباؼ أحناؼ فهل من ؿباوؿ فػدونػػك شيػػئا دوف شػػػيء وإنػػػػو 

ـ أف األمر وبتاج إىل ذوؽ ودراية، وفقو يف النفس واعتبار ورؤية ورواية، واؼبرء إذا مل يعط  ومعلو
من نفسو شيئا من اعبد واالجتهاد مل يفده حبث الناس فيما استَتاد من اؼبراد، ومن مل يذؽ مل يدر مثل 
سائر، وإذا ذاؽ وادرى فلو من تلقائو حكم وبصائر، وبعد ىذا كلو فكل أمر من اهلل بدؤه وإليو 

.صائر"
27

 

و إال أنت أستغفرؾ وأتوب وـبتمة: ولنقم عن اجمللس بكفارتو: سبحانك اللهم وحبمدؾ أشهد أف ال إل
.إليك"

28
  

 إكفار الملحدین في شيء من ضروریات الدین:ـ  01

كتاب للشيخ ال نظَت لو يف بابو، يبحث عما ىو عليو مدار اإليباف والكفر، وما وقع من اإللتباس على 
الفكر الناس، وما وقع من اػببط يف مسائل إكفار اؼبسلم، وغَته من الفوائد العلمية، وربقيق وقوع 

باإلنكار من ضروريات الدين، وتنقيح ضروريات الدين، واستوعب اؼبوضوع دبا ذكره فيو السلف إىل 
عهد اػبلف، حبيث مل يدع فراغاً يف اؼبوضوع، وخلبًل يف الباب، وعرضها الشيخ ؿبمد أنور على العلماء 

األمة خبلؼ، فوافقوا الشيخ  للبحث والتحقيق، لتتفق كلمتهم يف ىذه اؼبسألة اؼبهمة وال يبق بُت علماء
 يف ربقيقو، وقرظوا ىذه الرسالة الزىراء الفريدة. 

 صفحة بدؤىا:  217رسالة حافلة سبت يف 
 "اغبمد هلل الذي جعل اغبق يعلو وال يعلى حىت يأخذ من مكانة القبوؿ مكانًا فوؽ السماء".

كرى ؼبن كاف لو قلب أو ألقى مث قاؿ: "أما بعد فهذه رسالة يف واقعة فتوى قصدت هبا النصح والذ 
السمع وىو شهيد، ظبيتها: "إكفار اؼبتأولُت واؼبلحدين يف شيء من ضروريات الدين"، آخذًا لئلسبلـ 
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واغبكم من قولو تعاىل: )إف الذين يلحدوف يف آياتنا ال ىبفوف علينا، أ فمن يلقي يف النار خَت أـ من  
29 ا تعملوف بصَت(.يأيت آمنا يوـ القيامة، اعملوا ما شئتم إنو دب

 

ويقوؿ يف ختامها : "كاف وضع ىذه الرسالة يف أف التصرؼ يف ضروريات الدين، والتأوؿ فيها، وربويلها 
إىل غَت ما كانت عليو، وإخراجها عن صورة ما تواترت عليو كفر، فإف ما تواتر لفظًا أو معٌت، وكاف 

قطعية، وىو كفر بواح، وإف مل يكذب صاحب مكشوؼ اؼبراد، فقد تواتر مراده، فتأويلو رد للشريعة ال
الشرع، وإنو ليس فيو إال اإلستتبابة، ومن زعم أنو ال بد من إلقاء اليقُت يف قلبو وإثبلج صدره، فإذا 
عاند بعد ذلك فقد كفر، وإال فبل، فإف ذلك الزاعم مل يصنع للدين حقيقة تارة، وإمبا جعلو يدور مع 

طعاً، فإف األمر فيما ثبت ضرورة مفروغ عنو، فمن آمن بو فقد داف اػبياؿ، كيفما دار، وىذا باطل ق
بدين اهلل، ومن أنكره فقد كفر، وإف يقصد الكفر، وإمبا الدور مع الظن يف احملل اجملتهد فيو، ال يف غَته، 
فكما أف يف باب إنكار اغبقائق عنادية وعندية وال أدرية وشاكة يف الشك، فكذلك ىذه األقساـ يف 

الضروريات، وكلها كفر، ومن قاؿ أف اعبهل بكوف الكلمة كفرًا عذر، أراد يف غَت الضروريات،  إنكار 
كما قد نبهنا عليو يف األمر الثالث من العبارات "فتح الباري"، ومر عن "األشباه والنظائر" و"حاشيتو"، 

أهنا كفر، إال أتى هبا  وبعد ىذا فقد قاؿ يف "اػببلصة " : ومنها أنو من أتى بلفظة الكفر، وىو مل يعلم
 10عن اختيار، يكفر عند عامة األمة خبلفا للبعض، وال يعذر باعبهل".

فكاف موضوع الرسالة ما ذكرنا. ولكن يف أثناء التأليف أقبر البحث عند الكبلـ يف مسألة التأويل إىل 
فليس من الدين نقوؿ آخر، والشيء بالشيء يذكر، فانضم إليها أطراؼ وزيوؿ، لعلها تفيد الناظرين، 

أف يكفر مسلم، وال أف يغمض عن كافر، والناس يف ىذه اؼبسألة يف ىذا العصر على طريف نقيض، 
ولقد صدؽ من قاؿ: إف اعباىل إما مفرط أو مفّرط، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم. وىذا 

ـ اؼبقالة، وما أريد هبا إال دعوة صاغبة من طلبة الع إىل  –لم حبسن العاقبة وخَت اػباسبة آخر الرسالة وختا
 أف قاؿ:

  –ـ . قاـ اجمللس العلمي 2214ىػ/2545وقد وقع الفراغ من صبع ىذه الرسالة يف اسابيع من سنة 
12ـ.2217كراتشي بطبعها يف سنة 

 

 عقیدة اإلإسالم في حیاة عیسى علیو السالم:ـ 02

كتاب حافل يف حياة عيسى عليو السبلـ وبتوي على أدلة وافرة من القرآف واغبديث وآثار الصحابة 
وأقواؿ أعظم اؼبلة احملمدية على هنج بليغ وما عداىا من الفوائد العلمية اليت أدناىا تساوي رحلة، 

واطع نص كتاب : إثبات حياة عيسى عليو السبلـ ونزولو من السماء دبا يدؿ عليو ق11وموضوع الكتاب
كتاب اهلل، وما يشَت إليو، واألحاديث فيها على سبيل اؼبتابعات والشواىد، وقد أفرد الشيخ أنور شاه 
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رسالة أخرى لؤلحاديث الواردة يف ىذا الباب بغاية االستيعاب. وظبي أيضًا "حياة اؼبسيح دبنت القرآف  
 صفحة، بدايتو: 111وشرح اغبديث الصحيح". كمل يف 

ي جعل اغبق يعلو وال يعلى، وجعل كلمتو ىي العلياء، وترؾ الباطل زبدًا رابياً، يذىب "اغبمد هلل الذ
جفاء أو ىواء وكلمتو ىي السفلى، وعاقبتو ىي السوأى". مث قاؿ: "أما بعد، فهذه سطور أوفصوؿ 
ظبيتها: "عقيد اإلسبلـ يف حياة عيسى عليو السبلـ"، كنت أمليتها على الطلبة على طريق العجالة، 
واآلف يف ثاين عشر شهر رمضاف سنة ثبلثة وأربعُت من اؼبائة الرابعة عشر كتبتها على سبيل الرسالة، 
وفق اهلل األمة احملمدية كلها للرشاد والسداد، وجنبهم عن الزيغ واإلغباد، ووبذركم اهلل نفسو، واهلل رؤؼ 

11بالعباد".
 

نور شاه حيث قاؿ: "إين أردت ذكر الشيخ ؿبمد يوسف البنوري بأنو ظبع عن الشيخ ؿبمد أ
يف ىذه الرسالة أدلة حياة سيدنا عيسى عليو السبلـ ونزولو قرب القيامة، ما استنبطت من القرآف 
صدعًا هبا أو إشارة إليها، ومل أرد سرد األحاديث يف ىذا الباب واستيعاهبا، نعم ذكرت قدرًا منها 

.مستوعبة ؿبصاة" استطراداً، وأفردت جزءًا آخر لسرد األخبار واآلثار
11

 

 تحیة اإلسالم في حیاة عیسى علیو السالم:ـ  03

تعليقات عالية على كتاب "عقيدة اإلسبلـ" وتشتمل على مباحث دقيقة، ونكات رائقة، 
وفيها فوائد تتعلق بإعجاز القرآف ومزايا ببلغتو اؼبعجزة وأحباث عالية يف كلمة "التوىف"، ومعناىا، 

11معٌت سيدنا إلياس عليو السبلـ. واستعماؿ القرآف إياىا يف
  

صفحة، فاربتو: "اغبمد هلل الذي أيد اغبق وشيده، وأعلى مناره ورفع رأياتو  230ىي جزء كامل يف 
مث قاؿ: "وبعد،  حبيث صفقت بُت أجنحة اؼببلئكة ونصر أنصاره، والصبلة والسبلـ على نيب اؽبدى".

نب وتبسم عن بشر ونشر، كافيك من أصل فهذه حواش تفًت عن لؤلؤ رطب وعن شنب ناىيك عن ش
ومن إرب، وتطلق لك عن بلج جبُت وثلج يقُت وشرح صدر ونور مبُت، أخذت من العربية أعرهبا 
وأغرهبا، ومن نكات الببلغة أعذهبا وأطرهبا، يقدر قدرىا من عٌت بعلوـ الببلغة والرباعة، أو كاف جلى 

اف واؼبعية موفق معاف، علقتها على رساليت "عقيدة يف تناوؿ قصبات السبق والرباعة يف اروبية تيح
ـ يف حياة عيسى عليو السبلـ"، تضمنت  ـ يف حياة عيسى عليو السبلـ"، وظبيتها: "ربية اإلسبل اإلسبل
تفسَت آيات يف إفحاـ ذلك اؼبلحد العنيد والشيطاف اؼبريد القادياين الكداين اؼبتنيب الكافر عند األقاصي 

ـ واؽبدى، وإغباقو بالشيطاف الرجيم، وإيقاعو يف ىوة واألداين، وإخراجو م ن العلم والفهم والدين واإلسبل
اؽبجرية، خدمت هبا أىل اغبق وأعوانو،  2532الردي، واهلل اؼبوفق واؼبعُت، وبو نستعُت، وذلك سنة 

 11وآؿ العلم وإخوانو، وادخرهتا عند اهلل تعاىل يف اآلخرة واألوىل".
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من ادعى أف اهلل سبحانو ظباه بكذا وكذا يسلمو من اتبعو عن اإلغباد يف األظباء، وفبا قاؿ يف خاسبتو: "ف 
وإما أف يصدؽ األظباء اؼبعروفة لغَته على نفسو وأنو اؼبراد دبا يف القرآف واغبديث، فهو كفر وإغباد منو، 

.لي العظيم"إىل أف قاؿ: وال حوؿ وال قوة إال باهلل الع –ال يتبعو فيو إال من أعمى اهلل بصَتتو 
17
  

 خاتم النبیین )بالفارسیة(ـ  04

رسالة نفسية باللغة الفارسية للشيخ رضبو اهلل يف ربقيق مسألة ختم النبوة، ليس الغرض تنوير اؼبوضوع 
ـ ويف عدة كتب الشاه أنور نفسو، وإمبا الغرض ربقيق  باألدلة السمعية، فإنو أمر مفروغ عنو يف كتب القو

اػبفية بتفكَت دقيق وربقيق باىر يدىش العقوؿ، وىذا آخر مؤلفاتو، ألفو ردًا على  اؼبوضوع وتنوير زواياة
18الفتنة القاديانية.

  

ـ. 2237ىػ/2587داهبيل يف سنة  –صفحة، طبعها اجمللس العلمي  21رسالة بسقت فروعها يف 
بيُت(، أودع وىي تفسَت لقولو تعاىل: )ما كاف ؿبمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسوؿ اهلل وخامت الن

الشيخ ؿبمد أنور فيها نكات وإسراراً وىبية ما يرىف األلباب والبصائر ويروح القلوب واػبواطر، احتوت 
على حقائق سامية ربانية وبدائع حكم إؽبية يبهت ؽبا اػبياؿ وربار ؽبا العقوؿ، ستحسن أواف مطالعتها 

ببو، وأمي اهلل إف ؿباسنها اعبلية تأخذ أف اؼبزنة السحاء يهطل بديبها أو أف البحر الذاخر يسمح بع
بالقلوب، ال أدري بأي وصف أصفها، در رفاؽ هبائها، وغرر شاع ضوءىا وسناءىا، وزىر فاح أرهبها 
وراؽ زىائها، هلل من حكم يبانية ظبح هبا صدره، وهلل من معارؼ عالية نثرت من سٌت قلمو راسلة 

.مقولو
19

 

لو: "ضبد وشكر نا ؿبدود مر رب معبود راكو خالق كوف صدرىا الشيخ ؿبمد أنور الكشمَتي بقو 
ومكاف وزمُت زماف است وصبلة وسبلـ نا معدود بر سرور كائنات وىر موجود كو رسوؿ اهلل وخامت 

 النبيُت وغايت كن فكاف است. وبر آؿ واصحاب وى وكافو امت مرحومو واقباب وى":
 داستػمش خاػش نػويػود آئى خػػخب خداى كو دا وار روز جزا ست
 و موجود ىستچبوى ىست شد ىر   ستپبدست وى اين ىست باالو 

 لو اين دفًت آيات اوستػػػػػر صبگد   ر نيك بيٍت نبوف ذات اوستگ  و
 و دوسرا ستػػػس از نوبت خواجپ  دراست گو اينكو بانگباين بار  

 و السبلـػػػػػػبلة وعليػػػو الصػػػعلي  د كو بد فتح وختم بياـػػػػؿبم
 50ايت استػػد او غػػػو بود سبهيػػنب ش كو خود آيت ورايت است وجود

 31.وختمها بقولو: "حق تعاىل برامة مرحومو كناد واز اغباد وزندقو اين لعُت قبات دىاد"

ولكن ىذا ختاـ الكبلـ يف سرد مصنفاتو اعبليلة اؼبطبوعة، وقد كففت جرى الَتاع يف ؾباؿ التحبَت 
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والضرورة أقدـ، ومع ىذا فقد صربت وصابرت فإف الشوؽ يغلب  وقنعت باألىم فإف الوقت أقصر 
والدواعي تتجاذب واجملاؿ فسيح والقلم مساعد، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم. ىذا وقد 
أطلت بعض اإلطالة يف سرد بعض عبارات الشيخ واالقتباس من قبساتو ونفثاتو، واالقتطاؼ من 

ح على البصَت اجملرب أبواب العلوـ إف شاء اهلل تعاىل، وسيقدر قدرىا حدائقو وروضاتو، فإف ذلك يفت
 اىل ىفوؼ اغبانق والنطاسي اؼباىر، واهلل اؼبوفق واؽبادي إىل الصواب.

 التصریح بما تواتر في نزول المسیح:ـ  05

عيسى عليو رسالة نفيسة للشيخ، ربتوي على صبيع ما ورد من األخبار اؼبرفوعة واآلثار اؼبوقوفة يف نزوؿ 
السبلـ، بذؿ فيها جهده ؼبطالعة اؼبسانيد واؼبعجمات الكبَتة واستخراج األحاديث منها، وبلغ عدد 
األحاديث اؼبرفوعة فيها إىل سبعُت حديثاً بُت صحيح وحسن، حىت أصبح نزولو، متواترًا من ضروريات 

 بدار العلوـ بديوبند.الدين يكفر جاحده، وعليها مقدمة بقلم بعض أفاضل أصحابو من األساتذة 
صفحة، صبع الشيخ أنور شاه سبعُت حديثاً يف ىذا الباب بُت صحاح  44ىي رسالة لطيفة كملت يف 

وحساف، وقد زاد قدرًا كثَتاً على من سلف من األمة فبن حاولوا فيو التأليف، حىت إف القاضي الشوكاين 
دي واؼبسيح" بأف هبمع أكثر من تسعة وعشرين مل يقدر يف رسالتو "التوضيح فيما تواتر يف اؼبنتظر واؼبه

وضم إليها من آثار  51حديثًا مع سعة إطبلعو، كثرة الذخائر القيمة من كتب اغبديث يف ببلده،
أصحاب الرسوؿ األكـر صلى اهلل عليو وسلم يف ىذا الباب ما اطلع عليها، وىي كبو ثبلثُت أثراً، 

مفيت دار العلوـ بديوبند  55أتراهبا، رتبها أحد أصحابو فجاءت رسالة ملية حافلة يف باهبا يتيمة بُت
ـ( بدأت بقولو: "اغبمد هلل الذي بيده ملكوت كل 2281-2721الشيخ ؿبمد شفيع الديوبندي )
 شيء وىو هبَت وال هبار عليو".

 مرقاة الطارم لحدوث العالم:ـ  07

اف، ودفع إيرادات واستبعادات، رسالة لطيفة يف مسألة حدوث العامل، وتقريب ىذه اؼبسألة إىل األذى
وفيها نفائس من مبتكرات أفكاره الدقيقة ما يدؿ على تغافلو يف علوـ اغبقائق وحذاقتو يف علوـ 

 صفحة. بدأىا الشيخ أنور شاه بقولو: 11الفلسفة، وكأنو شرح لضرب اػبامت. كملت يف 
ـ من أوؿ األزؿ إىل ـ ضبداً يبقى ببقائو ويدو ـ على صبلة "اغبمد هلل اغبي القيو  أبد اآلباد، والصبلة والسبل

رسلو وأنبيائو، وسيما خَت خلقو وخَتة أنبيائو ؿبمد وآلو وأصحابو بدوف حّد وعّد، أما بعد، فهذه رسالة 
ومقالة يف مسألة "حدوث العامل" اليت ىي من قدمي الزماف ربديثًا وحديثاً، قد سعى الناس فيها قديبًا 

يثبت فيها للناس قدـ، وأف كيف الوجود بعد العدـ، وكيف يعقل حدوث وحديثًا سعيًا حثيثاً، مل 
الزماف؟ ومن أي حُت ابتدئ بو من األحياف، وما كاف حُت مل يكن من التمادي اؼبتوىم يف األذىاف. 
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وىذه الرسالة من نفثات صدري ونتائج فكري، لعل اؼبعتٍت هبا يقدر قدر من عٌت هبا وعاناىا ووبرز ما  
و من األفكار وبُلي هبا وقاساىا، وما أبدئ من فرؽ الصديع وصديع الفجر، ولقد صدؽ أتعب بو نفس

من قاؿ: إف من مل يذؽ مل يدر، وظبيتها: بػ "مرقاة الطاـر غبدوث العامل"، وقد طبعت وشاعت، وإمبا 
ىادي إال أردت هبذه الرسالة تصوير حدوث الزماف وتقريره وتقريبو إىل الذىن وتيسَته، واهلل اؽبادي ال 

.ـ"2251ىػ/2532ىو، وذلك سنة 
11

 

 وختمها بقصيدة لو يف ىذا اؼببحث مطلعها:
 وعامل أمر عن طوارئ قد خبل وذاؾ اصطكاؾ عامل اػبلق بينو

وىذه الرسالة البديعة ؼبا قدمها الشيخ ؿبمد يوسف البنوري إىل شيخ اإلسبلـ الشيخ مصطفى صربي 
فقاؿ بعد مطالعتها: لقد ربَتت  53ـ،2257ىػ/2538ـ( متكلم عصره القاىرة سنة 2712-2234)

من دقة نظر صاحبها وثلج صدره هبذه العلوـ، وكاف يل رأيًا يف مسألة كبلمية ظننت أين مل أسبق إليو 
فرأيت أف الشيخ قد سبقٍت إىل مثلها، وإين أفضل ىذه الوريقات على ىذا الكتاب "األسفار األربعة"، 

11على الشيخ أنور شاه الكشمَتي كثَتاً.وكاف الكتاب أمامو، مث أثٌت 
  

 ضرب الخاتم على حدوث العالم - 08

قصيدة ربتوي على كبو أربعماية بيت يف العربية، على دالئل حدوث العامل، وإثبات الصانع اغبكيم 
اؼبريد اؼبختار، وأقاـ براىُت توصل اؼبعتربين إىل درجة اؼبشاىدة والعياف، وحقق فيها حدوث العامل 

قاره إىل ؿبدث قدمي، منزه عن الزماف والزمانيات، ومقدس عن اؼبكاف واؼبكانيات، وجاء خببلصة ما وافت
عند علماء الطبيعة وعلماء علم اغبياة وغَتىم، فهي أدؽ رسالة يف اؼبوضوع وأحواىا، ولكنها دقيقة 

.جداً 
17

 

العظمة والكربياء، كتب قاؿ الشيخ أنور يف مقدمة الكتاب: "سبحاف الذي تعطف بالعز وقاؿ بو، ولو 
ـ والبقاء، سبحانو ما أعظم شانو وأكرب  على كل شيء غَته حكم الدثور والفناء، واستكثر لنفسو بالقد
ـ على سيد اؼبرسلُت وخامت األنبياء ؿبمد صلى  سلطانو وأنار برىانو وإف كاف وراء الوراء، والصبلة والسبل

حساف يوـ اللقاء، أما بعد، فهذه أبيات يل يف إثبات اهلل عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإ
الواجب تعاىل شانو، وقدـ أظبائو وشؤونو وحدوث ما سواه من كتم العدد من عامل اإلمكاف وما يف 
غضونو وغصونو، ورفع الفاعل اإلؽبى، وخفض الفاعل الطبعي، وتوىية اؼبادة، واللواحق اؼبادية، ودحض 

توجيو األذىاف واآلذاف إىل مسبب األسباب ومالك الرقاب، ذوقاً ووجداناً، اؼبعدات واألسباب العادية، و 
ودليبلً وبرىاناً، وعلماً وعرفاناً، وبصَتة وإيقانا، يقدرىا من عٌت هبذه اؼبسائل ورمى إىل مفاوز األفكار 

ذلك يف واؼبخايل، مل أتفرغ إليضاحها وشرحها، ومل أر أيضًا رأي إعدامها وطرحها. فأفرغتها معّراة ك
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قالب الطبع، اتكااًل على صرامة الرأي وسبلمة الطبع من الناظر الداري والذكي الواري والقارئ القاري،  
وظبيتها: "ضرب اػبامت على حدوث العامل"، وكلما ذكرت يف اغبواشي رقم الصفحة ومل أذكر الكتاب 

، صاحب "األفق اؼببُت" و فهو من األسفار" )األربعة للصدر الشَتازي من أرشد تبلمذة باقر داماد
18ـ".2211ىػ/2543"القبسات"(. فلَتاجع إليها وقد كاف ذلك سنة 

  

فإف موضوع الرسالة سرد أدلة إثبات اهلل جل شأنو، وؼبا كاف يف عنواف إثبات الباري نوع شناعة وقباحة 
.مل يرتض بو وغَت الشيخ عنوانو إىل حدوث العامل، واؼبفاد واحد

19
 

ذكرت يف ىذه اؼبنظومة روح ما عندىم يف اإلؽبيات والطبعات القديبة واعبديدة. ويقوؿ أنور شاه: "
ويضيف قائبًل: "نقبت يف ىذه اؼبسألة صبيع ما عندىم، واستقريت صبيع كتبهم، واطلعت على رسائلهم 
اؼبفردة يف ىذا اؼبوضوع، وسابرت فيو أقواؽبم وآراءىم وحدقت فيها بصري وأجلت فيها قداح نظري، 

يأت أحٌد دبا يسمن ويغٍت من جوع، وؽبذا مشرت ؽبا عن ساؽ اعبد فمخضت زبدىا واخًتت فلم 
 لببها، وأومضت إىل أشياء مل ينتبهوا ؽبا أصبل اىػ، ىذا وابتدئت بقولو:

 وأوؿ ما جّلى العلمػاء دبصطفى  تعاىل الذي كاف ومل يك ما سوى
 آخذ ىدىفمن آخذ مهػػوى ومن  مسبػػب أسبػػػاب ومالك ملكػػػػو
 ويف كل شأف منو شأف قد اختفى  فسبػػػحاف مػن بػػرىانػػو كل آية

 ربطنا هبا شيئًا فشيئًا إىل اؼبدى  وسلسلة األسباب سلسلػػػة ىوت
 واختتمت وقولو:

 وىاؾ نكات فيو مل تلفها فهػػػا  فخذ يف حدوث العامل البحث موعباً 
 ناس بادئ مػػا بدايغالط فيها ال  وتوىية األسبػػػػاب واؼبادة اليت 

10وذكرت معنيًا بأمثاؽبا اعبمى  فصورت يف األبيات سبثاؿ فكريت
 

 سهم الغیب في كبد أىل الریب: – 09

صفحة وإظبها التارىبي "قسي سهم الغيب" أيضاً، ألفها الشيخ ؿبمد أنور  11رسالة وجيزة سبت يف 
أقاـ بدؽبي، دفاعًا عن حوزة اؼبلة شاه يف ريعاف شبابو إذ بلغ من سنة إىل عشرين عامًا وشيء حُت 

ـ إىل دؽبي وقاـ بتأليف رسالة يف إثبات أف  اغبنيفية، كاف رجل ينتمي إىل مدينة بريلي بأوترابراديش، قد
لسيدنا خامت األنبياء صلى اهلل عليو وسلم علماً ؿبيطاً جبميع الكليات واعبزئيات فبا كاف ويكوف من غَت 

ب إال فرؽ العرضية والذاتية، وشنع على أىل اغبق واؽبدى دبا تقشعر منو فرؽ بينو وبُت علم عبلـ الغيو 
اعبلود وتنشق األكباد، فصنف الشيخ أنور شاه رسالتو ىذه للذب عن اغبنيفية، فكوى على شفتيو 
وألقم يف فيو حجراً، واختلق ىذا اإلسم ومل يكن لو مصداؽ، فعزى الشيخ رسالتو إىل عبد اغبميد 
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 سواء بسواء، ىكذا أنبأ الشيخ أنور الكشمَتي. الربيلوي كفاحاً  
وافتتحها بقوؿ: "سبحاف الذي يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء يف الليلة الظلماء 

-2717اخل"، والرسالة باألردية، واختتمها بقصيدة لو يف مدح شيوخو الشيخ رشيد أضبد الكنكوىي )
ـ(، والشيخ احملدث خليل أضبد 2210-2732ديوبندي )ـ(، والشيخ موالنا ؿبمود اغبسن ال2203

 ـ(، ومطلعها:2218-2731السهارنفوري )
 ليعل الصواب احملض وليمكن الدجى ليسفر صباح الصدؽ واغبق واؽبدى 

 ومقطعها:
12فهذا الصراط اؼبستقيم إىل الرضى". ىم الركب خذ آثارىم وامش إثرىم

 

 سیة(:كتاب في الذب عن قرة العینین )بالفار ـ  11

صفحة، ألفو الشيخ أنور شاه يف عهد قيامو بدؽبي، ومنشأ تأليفو أف  221كتاب بديع حافل، ختم يف 
ـ اغبجة الشاه ويل اهلل الدىلوي كتاباً نفيساً يف تفضيل الشيخُت على اػبتنُت باسم: "قرة العينُت  لئلما

فأزعج الشيخ أنور شاه، فألف  يف تفضيل  الشيخُت"، فقاـ للرد عليو أحد من الروافض وصّنف كتابًا 
ـ للحق، واحتوى على غرر  كتابو ىذا يف انتصار "قرة العينُت" والذي عن ضبى اؼبلة اإلسبلمية واالعتصا

11اؼبسائل وبدائع النقوؿ اؼبفحمة،
وكاف الشيخ أنور وبيل عليو يف بعض األحباث، فقاؿ الشيخ يف خاسبة   

 كتابو:
 ےوؿ شکن دنداف جواب ہمکافح و ہارحمص بغايت ہک معًتض کبلـ آخر ست "اين

 ہےگا ہمطارح ےاثنائ در ہک باشد اما زىوقا کاف الباطل إف الباطل وزىق جاءاغبق قل شد، ہداد
 اميد باشيم، ہمبود او اـہواؼ الزاـ در وارخاءعناف وی ومسايرت ہگفت اػبصم مع ؾباراة بطور سخن

 11.آرند" فرود خود ؿبل بر را ےمقاؿ رہ ہآنک ناظرين از

 اإلتحاف لمذىب األحناف:ـ  10

ىو حواش وتعليقات نافعة مانعة وجامعة علقها الشيخ أنور الكشمَتي على كتاب "آثار السنن" 
لعصرية احملدث ؿبمد مظهر حسُت النيموي، وقد أحسن "اجمللس العلمي" صنعًا بتصوير نسخة الشيخ 

الشيخ خبطو حواشيها وبياضاهتا اليت بُت أنور من كتاب "آثار السنن" اؼبطبوعة يف ؾبلدين اليت مؤل 
السطور علمًا شبيناً وإحاالت كثَتة غنية بالتحقيق، وقد ظُبيت ىذه التعليقات واغبواشي عندما صّورت 

.بعد وفاتو: "اإلرباؼ ؼبذىب األحناؼ"
11

 

 خزائن األسرار: ـ 11

ن موسى الدمَتي صفحة مأخوذة من "حيوة اغبيواف" لعبلمة ؿبمد ب 200رسالة لطيفة سبت كبو 
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ـ( الكتاب لو تتم تسميتو مكتبة العلم الذي قاـ بقراءتو الشيخ أنور 2403-2542ىػ/841-707) 
شاه واختار منو العمليات اػباصة وأضاؼ هبا ذباربو اػباصة لكاف من أجدى األعماؿ يف ؾباؿ العلم 

11واؼبعرفة.
  

 إیناس بإتیان إلیاس علیو السالم:ـ  12

صفحة يف ربقيق اسم إلياس عليو السبلـ، بدأىا بقولو: "اغبمد هلل وكفى  10 رسالة وجَتة كملت يف
والصبلة على عباده الذين اصطفى وبعد، فإين ما كنت أردت أف إلياء وإلياس اظباف ولفظاف، بل نبا 

اء باؽباء الغَت اؼبلفوظة على اؼبعروؼ يف أواخر األظب –لغتاف وضبطاف يف لفظ، وقيل: إف إلياء أو إلياه 
ًا  -العربية اسم عربي، وقد يقاؿ: إلياىو وأف إلياس إو إلياسُت معربو، وإمبا كنت أردت أف لو معٌت علمي

باؼبعٌت الوصفي، وبو فسره اليهود أنو نيب  –ومعٌت وصفياً، وقد أطلق على خامت األنبياء عليو السبلـ 
عليو  –اقهم األبناء السابقة بعيسى منتظر عظيم الشأف، خبلفاً إلقبيليُت على عادهتم بالباطلة يف إلص

وحبالو حبق أو بغَت حق، حىت حقق كأهنم ىبًتعوف القصة ويسووهنا حىت يلصق بو النبأ  –السبلـ 
11السابق.

 

ظباه بكذا وكذا يسلمو من اتبعو على اإلغباد  –سبحانو  –وختمها بقولو: فمن ادعى أف اهلل 
فهو   –لغَته على نفسو، وأنو اؼبراد دبا يف القرآف واغبديث يف األظباء. وأما أف يصدؽ األظباء اؼبعروفة 

كفر وإغباد منو، ال يتبعو فيو إال من أعمى اهلل بصَتتو: فإف إطبلؽ األظباء وبتاج إىل اإلعبلـ بوضعها 
أوال ألحد وتعيينو لو، ال أف يدعي عند اإلطبلؽ يف ما سيأيت أهنا لو بدوف سبق اإلعبلـ بوضع جديد 

اإلطبلؽ يف ما بعد، وإذا ادعى تسمية اهلل يتبعو فيو أذنابو، ولكن ليس لو حق أف وبوؿ  لو سابق على
ـ غَته عرؼ زباطبو ورباوره إىل نفسو، وال حوؿ وال قوة إال باهلل العلي العظيم. 17اظباء معروفة يف كبل

 

 النور الفائض على نظم الفرائض )الفارسیة(:ـ  13

بيتاً. دّرسها الشيخ تلميذه الرشيد موالنا فخر الدين  21رسية يف كبو رسالة علمية منظومة يف اللغة الفا
 أضبد مراد آبادي وأعطاه ىذه الرسالة ىدية وتذكارية لو. بدأىا الشيخ أنور بقولو:

ا وتعن رســـــعب كــد دمح دخ ك و ولظل و وہج اونر  از   ونشب 

انیعل قحتسم  د وچں  ك ہن وب نی  ام د دم  دا دنف و   دعب زیہجت و 

ہبمہ  ومیص  ثلث  ك  از زع دہــــروض قمـــــذی ف  سپ  ہ را  در

ہ ل م
ه

د  ازاں رب دعب  كــہبصع  ك  ا وض اگس ی رف رو ذب زںی   دعب ا

دو ف ںی  از الـــدعب 

ع

اے نم قی  االراحل ر داں ذوی  ك   وارث ام
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 وقاؿ: 
اہچر ںی  ا ادن  ہ  ارث آدم دار امعن  نی و  د االتخف  لتق و   رق و 

دش اب اب ببس  ہک  اــــامم کیل ےلتق  دشـــــرث سک منع  اب ی 

18
 

 مؤلفاتو المخطوطة:
 للشيخ الكشمَتي مؤلفات قلمية ورسائل خطية يف كثَت من مشكبلت العلوـ والفنوف، فمنها:

 ػ رسالة يف  اؽبيئة: ألفها لبعض أصحابو 2
 ػ رسالة يف مسألة من اؽبندسة وعلم اؼبرايا واؼبناظر 1
 ػ رسالة يف حقيقة العلم 5
 "يا شيخ عبد القادر شيئا هلل"ػ رسالة يف مسألة  4
 ػ رسالة يف مسألة الذبيحة لغَت اهلل 3
ػ رسالة يف علم اؼبعاين فبا استدركو على السكاكي واػبطيب: استنبطها أنور شاه من كتاب  1

 سيبويو والكشاؼ، وعروس األفراح لبهاء الدين السبكي.
ها، ومنها غَت منقوطة كلها، ػ مقامات أدبية على هنج مقامات اغبريري: ومنها منقوطة كل 8

 ومنها كاؼبقامة اؼبراغية إحدى كلماهتا معجمة، واألخرى مهملة.
 ػ حواٍش على "األشباه والنظائر إلبن قُبيم. 7
  –ػ رسالة يف مسألة صبله  اعبمعة واختبلؼ األئمة يف شروط أداءىا: مل تتم  2

 صات مهمة نادرة:ػ حواش على حواشي الزاىدية على شرح القطبية، ولو ملخ 20
 -منها:

 تلخيص إماـ الكبلـ للعبلمة عبد اغبي اللكنوي.
 تلخيص أدلة اغبنفية من "فتح القدير" البن اؽبماـ، وصل فيو إىل كتاب اغبج.

 تلخيص لبعض اؼبهمات من كتاب "حياة اغبيواف" للدمَتي.
ثل أو اؼبثلُت يف ولو مذكرات قيمة يف كثَت من األحباث يف األحاديث النبوية من "مسألة اؼب

وقت الظهر" وحديث: ))من أدرؾ ركعة من الصبح((، ويف أحاديث زبتص بذي القرنُت و يأجوج 
19ومأجوج وغَتنبا ما رآه مشكبل يف موضوعو.

 

 الخاتمة
الشيخ ؿبمد أنور شاه الكشمَتي فحدث عن البحر، ما أقببت الببلد اإلسبلمية مثلو خبلؿ قروف يف 
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تو القروبة و تغلغلو يف سائر أصناؼ العلوـ، كما وعلم اغبديث فكاف شعاره، استحضاره اؼبدىش وذاكر  
أماليو على صحيح اإلماـ البخاري  يدؿ عليهاعاش لو وعاش فيو، و قضى حياتو يف خدمة السنة و 

اؼبطبوع باسم "فيض الباري" لتقدير مدى سعة علمو و استيعاب أدلة اؼبذاىب األربعة و ترجيح ما ىو 
 .30راستو العلمية النقديةالراجح، ود

ذلك ىو الشيخ ؿبمد أنور شاه الكشمَتي الذي شرؽ اظبو مع مؤلفاتو الطافحة من الفكر اغبي النابع 
 ةمن الرؤية اغبنيفية واغبنفية اإلسبلمية، اليت أصبحت إحدى اؼبنارات القليلة اليت تبُت للقارئ طريق

 اؼبوصل إىل عز الدنيا وسعادة اآلخرة.
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